
Nero 9 + 12 se septembro ĝis decembro 1975-a 
26-a Jaro 

BONDEZIROJ. 
OKAZE DE LA VENONTAJ FESTOJ, KUN VARMA KORO, 

DA ESTRARO DE ITALA FERVOJISTA ESPERANTO-ASOCIO 
KAJ LA REDAKCIO DE "ITALA FERVOJISTO", DEZIRAS 
FELIĈAN KRISTNASKON KAJ PROSPERAN NOVJARON AL 
ĈIUJ MEMBROJ KAJ SIMPATIANTOJ DE NIA ASOCIO. NI 
SENDAS KORAJN BONDEZIROJN ANKAU AL LA ESTRARO DE 
LA INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-FEDERACIO KAJ 
AL LA TUTA ANARO KAJ LEGANTARO EN ĈIUJ LANDOJ. 

OMU N 0 

In conseguenza delle decisioni prese durante 
il Congresso di Trieste, le quote sociali per 
l'anno 1976 sono le seguenti: 
~ Associazione all'I.F.B.A., all'l.F.E.F., alla 

F.E.I. e all'U.B.A., con abbonamento alla ri- 
vista "L'Esperanto-FEI": £.5'500,- annuo. 

= Associazione solo all'IFEA ed all'IFEF (per i 
Soci che pagano le quote di associazione alla 
FEI ed all'UBA, direttamente o tramite i Grup 
pi Esperantisti locali): £.2'000,- annue, 
Si pregano vivamente i Soci che non hanno an 

cora pagato le quote sociali per l'anno 1975 e 
continuano a ricevere il bollettino, di trasmet- 
tere con ogni urgenza le quote 1975 da noi già 
versate alle Associazioni di cui siamo aderenti, 
oppure trasmettere le loro dimissioni per non do- 
vere pagare le loro quote anche per l'anno 1976. 

Per agevolare il versamento delle quote socia- 
li si allega al presente bollettino, il modulo di 
versamento nel C.C.P. n°8/24094 intestato all'IFEA 
Via Donato Creti, 61 I-40128 Bologna. 

Col nostro Convegno Nazionale, tenutosi il 16 
settembre 1975 a Trieste nel quadro del 46° Cor 
gresso Italiano di Esperanto, nel salone del Do- 
olavoro Ferroviario, si é aperto il nuovo anno 
inanziario 1975-1976, 
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ka 
Kongresa YO 

BONVENON EN SKELLEFTEA 
(Gelefteo) 

Iom pri la komunumo Skellefteŝ, la 
loko de la 28-a IFEF-Kongreso en 

1976, de la 12a ĝis la 18a de Junio. 
Mallonga resumo pri la komunumo 

Skellefteŝ (ŝelefteo) estas rakonti pri 
la evoluo de malnova agrikultura re- 
giono, kiu evoluis al ekspansiigita 
industria centro, en kiu Skellefted estas 

la kerno. 
Jam 4000 jarojn antaŭ Kristo, niaj 
prapatroj jam loĝis en tiu regiono. Niaj 
ŝton-epokaj prapatroj vivtenis siri per 
fiŝkaptado, simpla agrikulturo kaj 
produktado de ŝtonaj laboriloj. 
La ŝanĝkomerco estis ilia plej grava 
metio 
En la 13a jarcento estis rimarkeble, ke 
la regiono akiris urban aspekton. En 
la komenco de tiu jarcento oni kon- 
struis la unuan preĝejon, ĉe la bordo 
de la rivero, kaj ĉirkaŭ ĝi kreskis ko- 
merca centro. 

En la jaro 1845, la komerca centro 
estis jam multe pli granda. Laŭ reĝa 
dekreto en tiu jaro la loko Skellefteŝ 
urbiĝis. Je tiu tempo, loĝis ĉirkaŭ 200 
personoj en la urbo; kaj la ĉefa okupo 
de la enloĝantoj estis komerco kaj 
diversaj metioj. 
La ĉirkaŭa regiono evoluis al riĉa agri- 
kultura regiono. 
En la jaro 1908, oni konstruis la unuan 

elektrejon, kiu provizis la urbon per 
elektra lumo. 

En la jaro 1920, oni ektrovis minera- 

lojn en la montoj ĉirkaŭ la urbo. La 
entrepreno Boliden AB komencis in- 

la regionon kaj konstruis mi- 
nejojn kaj fandfornegon. 
Nuntempe, tiu industrio estas unu el la 

plej grandaj en Svedujo, kaj ĝi ĉefe 
produktas kupron, arĝenton, plumbon, 
kaj multajn ĥemiajn produktojn. 
En 1930, la monddepresia epoko. Sed 
Skellefteŝ travivis ekspansion, dank” al 
la erco. Novaj industrioj estis konstru- 
ataj, kaj antaŭen-puŝis la evoluadon. 
Skellefteŭ plu-kreskis. En 1967, la urbo 
enhavis 25000 loĝantojn. En la ĉirkaŭa 

regiono preskaŭ la saman nom- 
bron. La apudaj komunumoj Burca, 
Byske kaj J6rn aliĝis al la komunumo 
Skellefteĝ. Oni fondis la grandurbon 

Skellefteĝ. La enloĝantoj estas nun 
proksimume 62000 personoj. 
Ĉirkaŭ 40 procentoj de la enloĝantoj 
estas okupataj en la industria laboro. 
Hodiaŭ, en Svedujo ne plu ekzistas la 
esprimo “Urbo”, ĉar post decido de la 
sveda parlamento, en la jaro 1972, oni 
uzas la esprimon “komunumo”. En la 
sama jaro, la loko Skellefteŝ estiĝis 
primara centro de la grand-komunumo 
Skellefteĝ. 
En la jaro 1974, la komunumo denove 
pli grandiĝis, ĉar, en tiu jaro, aliĝis al 
Skellefteŝ la najbar-komunumoj 
Burtràsk kaj Lévanger 

     



Nun loĝas en la komunumo 71000 

personoj. La areo de la komunumo 
estas 7217 kvadratkilometroj. De la 

enloĝantoj ĉirkaŭ 45000 personoj loĝas 
en cirklo de 20 kilometroj, kies centro 

estas Skellefteà. 

Nun vi eble demandas, kia estas la Urbo 

hodiaŭ. Jes, mi respondas. Sed perme- 
su al mi uzi la esprimon “Urbo”, ĉar 
ankoraŭ nun la popolo uzas tiun espri- 

mon. 
Do la urbo ne aspektas stranga; ĝi estas 
sama kiel kiu ajn alia urbo. Foje, ĝi 
estas iom brua, kaj foje trankvila. Sed, 
tamen, ĝi havas sian propran karakte- 
ron. En la urbo estas multaj lernejoj; 
vi trovos ilin en ĉiuj kvartaloj. La urbo 
estas relative moderna, kun komerca 
centro. 
La plej multaj domoj estas tute novaj, 

Gan de tempo al tempo, oni forigis la 
malnovajn domojn, kiuj plejparte estis 
konstruitaj el ligno. 
La urbo estas konata pro siaj indu- 
strioj; ili estas en modernaj konstruaĵoj, 
sur kiuj vi ne vidos multajn grandajn 
fum-tubegojn. 

En la urbo estas speciala Ekspozicia 
Domo, precipe por industriaj produk- 
toj. La nomo de la Ekspoziciejo estas 
EXPOLARIS, kaj ĝi estas kvazaŭ nia 
vizaĝo, kiu turnas sin al la cetera mon- 
do. 

Troviĝas tie 7 elektrejoj, lokitaj ĉe la 
rivero “Skellefteĝlv” kiu trafluas nian 
urbon. Do la urbo estas ankaŭ pro- 

duktanto de elektra energio. 
Ni havas la naturon tute apud ni: 
arbarojn, la maron, riverojn kaj mon- 
tojn. 
Por la enloĝantoj, ekzistas multaj eb- 
lecoj okupi sin per diversaj plenaeraj 

ŝat-okupoj. Ekzemple, banado en la 
maro, fiŝkaptado en lagoj aŭ riveroj, 
migrado en la arbaroj, k.t.p. 

  

Multaj familioj ferias en siaj libertem- 
paj dometoj apud la maro. Nia mar- 
bordo estas kvazaŭ kreita nur por tiu 

celo. Somere, la familioj banas sin en 
la maro, uzas siajn ŝipetojn, aŭ nur 
ĝuas la naturon. Vintre, ili ankaŭ estas 

en siaj kabanoj; sed, tiam, ili skias sur 
la glaciiĝinta maro, fiŝkaptas tra la 

glacio, kaj bruniĝas la vizaĝoj, dank' al 
la fortaj sunradioj, kiujn reflektas la 
blanka neĝo. 
Preskaŭ en la centro de la urbo, vi tro- 
vos la monton “vitberget', Blanka 

Monto. Sur ties pinto, estas malgranda 

restoracio, kaj en ĝia proksimeco estas 
slaloma skiejo. Vintre, oni povas sup- 
reniri la monton pere de ski-lifto. Do, 

dum la skisezono, la monto kaj ĝiaj 
ĉirkaŭaĵoj estas plenaj de skiantoj. 
Somere, oni piede migras en la regiono. 
Interesa afero estas ke dum la malhela 

tempo de la vintro, oni povas skiadi en 
elektre lumigitaj skiejoj, havantaj me- 
zuron de tri ĝis kvin kilometroj. 
Tute ĉe la piedo de la monto, estas 
halo por glaciohokea sporto; la halo 
havas lokon por 10.000 personoj. 
Ankaŭ kampadejo estas lokita ĉe la 
piedo de la monto; do, por la kongres- 
anoj, kiuj eventuale loĝos tie, estas 
granda ebleco migri en la ĉirkaŭaĵoj de 
la monto. La monto ne estas tre alta; 
kaj de ĝia supro oni ĝuas belegan pa- 
noramon. 
En la urbo, ni kompreneble havas 
ankaŭ kelkajn sportejojn. Unu el ili 
nomiĝas “Eddahallen”. Ĝi estas, cetere, 
nia kongresejo; kaj tie, ni certe havos 
sufiĉe da loko por niaj aktivecoj. 
Preskaŭ en la centro de la nrbo, trov- 

iĝas antikva urbeto; ĝia nomo estas 
BONNSTAN (Kamparana urbo). La 

domoj en tiu urbeto estis konstruataj 
antaŭ ĉirkaŭ 200 jaroj de la kampara- 
noj, kiuj loĝis en la regiono de Skel- 

   

     



lefteî. Tiujn domojn oni uzis, vizitante — Per tiu-ĉi malgranda informo pri la 
la urbon, por prizorgi diversajn aferojn. — urbo Skellefteŝ, ni celis doni al la 
Ĉiuj domoj estas, ankozaŭ hodiaŭ, po- Eresijraj por Ia venonta konpreso 
sedaĵoj de kamparanaj familianoj, kiuj son, al kiu kaj al 
de tempo al tempo vizitas ilin por ; 
travivi kaj memori malnovajn vivma- 
nierojn, 

     

    

  

Yngve Forslund. 

28-aKONGRESODEIFEF —.rORMAZIONI PER GLI 
ITALIANI: 

Tutti coloro che intendono 
partecipare al congresso di 

«SVEDUJO Skellefte& possono inviare 
la loro adesione, accompa- 

gnata dal relativo importo alla segreteria della 
1.P.E.A., Via Donato Creti, 61 Bologna (C.C.P. ne 
8/24094). Ie quote di adesione al congresso, in 
ragione di £.160 per ogni Corona Svedese, salvo 
conguaglio se vi ‘sarà sensibile differenza, sono 
stabilite, fino al 28-2-1976, in Corone Sv. 80 
(£.12'800) per il congressista e la metà per i 
pensionati, familiari e giovani fino a 20 anni. 
Oltre alla quota di adesione dovrà essere inviata 
la quota di prenotazione alloggio, stabilita in 
Cor.Sv. 15 (£.2'400). 
Attenzione: Gli"alitiloj" potranno essere richie- 
sti e rinviati al segretario Germano Gimelli, Via 
Donato Creti, 61 I-40128 Bologna, che si é assun- 
to la funzione di "peranto" per gli italiani. 
Si raccomanda la massima precisione nella compi- 
lazione dell"aliĝilo". Le adesioni pervenute do- 
po il 15-5-1976 saramo trattate senza garanzie. 

ANONCO: mi estas instruistino, 29 jaroj, instruas 
Ceha-n lingvon kaj gimnastikon. Mi interesiĝas pri 
Ĉio, kiel virino-literaturo, sporto, modo, politi- 
ko, instruado, muziko. Mi kolektas bildkartojn. 
Mi korespondos volonte kun virino.
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Jen mia adreso: Sinjorino LIBUŜO Klaudova', 
Jiĉinska' 13 74258, PRIBOR (Ĉeĥoslovakio) 
okr. Novy' Jiĉin = (.S.S.R. 

=KORESPONDADO= 
Fervoja Koresponda Servo "F.K.S." celas havigi 

al siaj membroj, same al kursgvidantoj kaj komen- 
ĉantoj, fervojistoj aŭ ne, korespondantojn laŭ i- 
liaj deziroj, Ĉiuj korespondemuloj rajtas senpage 
enskribiĝi. Ĉiuj personoj kiuj deziras informojn 
aŭ ricevi adreson devos aldoni internacian respon- 
dkuponon aŭ francan p.m. por Ĉiu petata korespon- 
danto, ĉar F.K.S. posedas nenian subvencion. Tiuj 
kiuj havas problemojn por akiri internacian respon- 
dkuponon povas tamen aliĝi senpage al F.K.S.. 

Senprokraste enskribiĝu al: Fervoja Koresponda 
Servo 76, rue Bataille, F-69008 LYON (Francio) 
indikante: Nomo, aĝo, adreso, dezirus korespondant- 
inojnel landoj, temoj, ĉiuj deziroj, k.t.p..... 
La subskribinto certigas respondi almonaŭ unu foje, 

OMERO 1976-a? 

Ĉu renkontiĝi nur inter esperantistoj kvazaŭ la 
cetera mondo ne ekzistus? 
Esperantista Federacio de Laboro en Francio (FET) 
proponas restadojn en Germana Demokratia Respubli- 
ko kaj Bulgario sub la respondeco de societo de 
amikeco aŭ de popola turisma organizajo. 
Avantaĝoj: Moderaj prezoj, komforto, asekuro, grupa 
vojaĝo aŭ individua veturado ĝis la restaŭ-loko 
laŭvole, internacia, amika etoso, koniĝo kun la 
socialisma socio - sed ankaŭ eblo renkonti alilan- 
dajn esperantistojn: plej bona maniero montri (prak- 
tike) al la aliaj kunvojaĝantoj la utilecon kaj e- 
fikon de Esperanto kiel universala komunikilo. 
La ĉi-supra propono koncernas ĉiujn esperantistojn 
en Francio kaj najbaraj landoj. Por pli detalaj in- 
formoj skribu (plej malfrùe en Februaro) al nia 
W.GILBERT, 30 rue Croix-Montoine F-37100 TOURS 

(Francio) 
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47-a ITALA ESPERANTO-KONGRESO 
18-24 Septembro 196 = KASSA 

Provizora Programo 
Sabato 18/9/76 = Giĉetoj malfermitaj. Interkona 

vespero. Kunsido de IEF-konsilantaro. 
Dimanĉo 19/9/76 = Solena Diservo en Esperanto. 

Komuna oficiala fotado. Solena inaŭguro de 
la kongreso. Kunsido de IEF, Kunsido de IFEA 
kaj aliaj fakaj organizoj. Oratora konkurso. 
Prelegoj kaj diversaĵoj. 

lundo 20/9/76 = Kunsido de IEF. Inaŭguro de marmo- 
ra busto de LL.Zamenhof en Nacia Biblioteko 
de Esperanto=Kastelo Malaspina. Studgrupoj. 
Kunsido de Informa Fako kaj IRKE. 

Mardo 21/9/76 = Premiado de Literatura Konkurso. 
Vizito de urboj Massa, Carrara kaj de marmor=- 
minejoj. Kunveno de ILEI. Kongresa balo. 

Merkredo 22/9/76 = Vizito al kasteloj de Luniĝia-, 
& na Regiono. Studgrupoj. Koncerto kaj diversajoj 
Jaŭdo 23/9/76 = Tuttaga ekskurso ŝipe al "Cinque 

Terre", Libera tago por la nepartoprenantoj. 
Vendrado 24/9/76 = Finaj rezolucioj de la studgru- 

poj kaj de la kongreso. Fermo de la kongreso. 
Postkongreso 
Vendredo 24/9/76 = 14,30 h. Ekskurso al Livorno. 
Sabato 25/9/76 = Tuttaga ekskurso al Florenco. 
Dimanĉo 26/9/76 = Tuttaga ekskurso al urboj Lucca, 

Pistoia kaj Montecatini. 
MASSA ESPERANTO-GRUPO. Casella Postale 22 MASSA 

=NEKROLOGO= 
Ni legis ke la 7-an de aŭgusto 1975-a en Parizo 

mortis D-ro Marcel MOLLION, fondinto, longjara îe- 
nerala Prezidinto kaj laste Honora Prezidinto de 
PISAIO (Internacia Federacio de Kulturaj Intelek- 
taj Fervojistoj). Li estis ankaŭ granda amiko de 
la esperantistoj kaj subtenanto de la agado de IFEF 

Ni do, ploras veran amikon!
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RAPORTO PRI LA NACIA KUNVENO DE I.F.ELA, 
TRIESTE - Mardon la 16-an de septembro 1975-a 

La Nacia Jarkunveno de IFEA - en la kaŭro de 
la 46-a Itala Kongreso de Esperanto ~ okazis en 
Trieste, en la salono de Dopolavoro Ferroviario 
Placo Vittorio Veneto, mardon la 16-an de sep- 
tembro 1975-a, posttagmeze. Prezidis la kunve- 
non nia kasisto Catena el Bologna, 

Jen la tagordo: Raporto de la Ĝenerala Sekre=- 
tario - Altiĝo de la kotizo - Elekto de nova e- 
straro - Elekto de integra membro en la konsilan- 
taro de FEI - Diversaĵoj. 

Ĉeestis 40 membroj, kiuj kvankam malmultaj 
reprezentis preskaŭ ĉiujn partojn de Italio: 
Aosta, Alessandria, Bologna, Mantova, Milano, 
Modena, Porretta Terne, Roma, Torino, Trieste, 
Udine, Verona. Ĉeestis ankaŭ kelkaj eksterlandaj 
observantoj inter kiuj nia germana kolego kaj 
amiko Jozefo Weidacher el Munkeno. Multaj kole~- 
goj ne povis partopreni pro la striko de la Fer- 
vojo, kaj la eksterlandaj kolegoj Greta Gossl 
el Linz kaj Pierre Robiolle el Suresnes devis 
tuj reveni hejmen pro la sama kaŭzo. Seŭ ili sa- 
lutis la kongreson dum la solena inaŭguro, en 
la nomo de la respektivaj fervojistaj landaj a- 
socioj. 

La morala kaj financa raportoj faritaj de 
kolego Gimelli tuŝis la jenajn punktojn: 

- Raportoj pri la skisemajno en Valo Gardena; 
pri la 27-a IFEF-Kongreso en Villach (Aŭstrio) 
kaj ties postkongreso en Salzburg; pri la fina 
rezolucio de la sama kongreso; pri la Fervojista 
Tago en Kopenhago okaze de la 60-a U.K.. Aliĝo 
al Monda Turismo; al Association Europeenne des 
Cheminots "A.E.0." kaj al ĝia gazeto "Europa 
Ferroviaria"; agoj de du fervojaj fakaj sindi-



katoj (SAUFI kaj SIUF) favore al uzado de nia 
lingvo en sindikataj rilatoj. Neceso de elekto 
de nova estraro de IFEA por enmeti novajn fortojn 
kaj anstataŭi la pensiulojn. La FS-Administracio 
daŭre uzas Esperanton en la Ĝenerala Horaro. Fi- 
ne la sekretario prezentis la bilancon. 

D-ro lienabene klarigis la punkton rilate al la 
sukceso de li atingita en Sindikataj kaj Politi- 
kaj kampoj, nome apogo fare de fervojaj Sindika- 
toj de du grandaj konfederacioj: CISl kaj UIL kaj 
de la "laSocialista Internacio", Por plibonigi 
tiujn rilatojn li anoncis la Internacian Kongre- 
son de Socialistoj-Esperentistoj; ĝi okazos en 
Romo venontjare de la 11-a ĝis la 17-a de septem- 
bro. Oni decidis voĉdoni nur du punktojn de la 
tagordo, nome: Plialtiĝon de la kotizo kaj elek- 
ton de nia integra membro en la Konsilio de TEI, 
kaj prokrasti la aliajn elektojn al alia Nacia 
Kunveno, eble okazont antaŭ la fino de la jaro 
en Venezia. 

la jarkotizon oni fiksis, unuanime, je £.2000 
ekde la venonta jaro 1976-a. Same unuanime oni 
elektis nian membron D-ron Giovanni Marchiori el 
Verona kiel integra membro en la Konsilio de FEI. 

La sekretario Gimelli donis informojn pri la 
venonta 28-a, IFEF-Kongreso kiu okazos de la 12-a 
ĝis la 18-a de junio 1978-a en SkellefteŜŝ-Svedio. 

Kolego Weidacher, komisiita de IFEF-Prezidanto, 
alportis la salutojn de la germanaj geamikoj kaj 
invitis al la ĝenerala jarkunveno de GEFA kiu o- 
kazos en Treuchtlingen (Bavario) la 11-an kaj 
12-a de oktobro 1975-a. 

la kunveno finiĝis per gaja regalo da loka bon- 
gusta vino fare de samideano Trevisani el Udine.


